
 

1 iunie - cea mai colorată zi de școală  
 

 

Ziua Internațională a Copilului a fost sărbătorită la Liceul Tehnologic de 

Transporturi Auto, Baia Sprie cu o zi mai repede, în 31 mai. A fost una dintre cele 

mai colorate şi mai vesele zile de școală, de care s-au bucurat toți elevii instituției de 

învățământ. Distracției s-au alăturat și invitații lor — elevii de la Școala Gimnazială 

„Ioan Slavici” Tăuţii de Sus. 

 

 

Ziua de marți, 31 mai, a debutat cu un moment de dans interpretat de elevii 

liceului, după care școlarii din clasele V – XII s-au întrecut la trasul funiei, la săritul 

cu sacul și la multe alte jocuri de îndemânare. Pentru cei care preferă muzica în locul 

sportului, profesorii școlii a organizat un concurs de karaoke. 

 

 

 

 

 

 



Elevii din clasele primare, pe de altă parte, au avut surpriza să se întâlnească 

cu un clovn foarte ghiduș, care i-a pictat pe față, i-a ajutat să deseneze pe asfalt și    

i-a încurajat să danseze, iar distracția a fost completată de joaca pe un tobogan 

gonflabil ridicat în curtea şcolii. 

 

Activitățile de Ziua Copiilor au continuat, sub atenta supraveghere a Poliției 

rutiere din Baia Sprie, cu un cross al culorilor, intitulat „Mișcarea Colorată”. „Am 

împărțit copiii pe grupe de vârstă și pe măsură ce alergau pe traseul prestabilit, elevii 

au fost colorați de către cadrele didactice cu praf multicolor. La finalul traseului, 

copiii au aruncat cu praf colorat în adierea vântului, creând un nor vesel și colorat și 

au fost răsplătiți cu ciocolată. Bucuria elevilor noștri a fost molipsitoare, de aceea 

vrem neapărat să repetăm această zi și în anii ce vor veni, această activitate fiind la 

ediţia a III–a”. 

 

De sănătatea și integritatea corporală a copiilor s-au îngrijit voluntarii 

Serviciului de Ajutor Maltez din România, sucursala Baia Mare. 

 



 

 

 

     

            LA MULȚI ANI, COPII! 


